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Jazz door de jaren heen 
 
In het nu meer dan twintigjarig bestaan van 
onze jazzclub is er een grote verscheiden-
heid aan bands op ons podium verschenen. 
In het begin hebben we vaak een beroep 
gedaan op bekende musici uit de Hengelose 
regio. Wellicht zeggen enkele namen uit die 
tijd u nog iets: Jan Wessels, Rob Horsting, 
Caroline Goudswaard, Raymond Nijenhuis, 
Judith Nijland. Artiesten die inmiddels een 
landelijk bekende naam hebben verkregen 
met hun muzikale carrière. Tegenwoordig 
moeten we het vaak iets verder weg halen, 
maar leidraad blijft dat muziek wordt gebo-
den die het merendeel van onze bezoekers 
aanspreekt. Bij het ene optreden wat meer 
dan bij het de andere. 
 
 

Het bestuur van de 

jazzclub wenst u 

fijne kerstdagen en 

een swingend 2019 

 
 

 

Op naar voorjaarsseizoen 2019 
 
Eerst nog even ter herinnering het succesvolle 
optreden van het Roseland Quartet op 4/11 

2018 met een heerlijk klinkende zangeres voor 

een bijna volle jazzclub. Hopelijk kunnen we 
voorjaar 2019 even-inspirerende concerten ver-

wachten. 

• Zondag 7 januari 2019 
Henk Bleumink Kwintet: Zie hiernaast. 
• Zondag 3 februari 2019 
Sunny Side Jazz Band: 

Door de wol geverfde musici spelen ‘traditi-
onal jazz’ geïnspireerd door jarendertig 
jazz coryfeeën. 

• Zondag 3 maart 2019 
Swang Thang Quintet: 

Hevig swingend dubbel sax duo en ijzer-
sterke ritmesectie spelen nummers uit de 
hoogtijdagen van de swingende saxofoons 
van o.a. Illinois Jacquet en Buddy Tate 
• Zondag 7 april 2019 
Combo Jazz’d Friends: 
Main stream jazz van swing tot bossa nova 
en meer gebracht door ervaren musici. 
• Zondag 12 mei 2019 
Let op dit is de 2e zondag van de maand!  

Jazz at the Top:  

Geweldige Jazz, Swing, Blues en Boogie-
woogie 

2019 

Zondag 06 januari 2019 
 

Henk Bleumink Kwintet 

 
De meeste bandleden van Henk Bleumink’s 
kwartet kon u eerder gezien en gehoord 
hebben, vorig jaar om deze tijd. Ter verho-
ging van de speelvreugde deze keer uitge-
breid met een gastspeler gitarist. 
Een optreden in twee gedeelten, waarbij het 
eerste deel bekende en minder bekende 
jazznummers omvat, o.a. vertolkt door Nat 
King Cole, Frank Sinatra en Michael Bublé. 
Een tweede deel waarbij het publiek een 
speellijst van zo’n 100 aansprekende jazz-
nummers te zien krijgt, waaruit verzoek-
nummers kunnen worden gekozen. Een 
licht interactieve middag zogezegd, met het 
optreden van: 
• Henk Bleumimink – zang/contrabas/gi-

taar, bandleider 
• Sietze de Leeuw – saxen, dwarsfluit 
• Hajé Nordbeck – piano 
• Jan ter Maat jr. – slagwerk 
• Jan Willem van der Kouwe – gitaar 

(gast) 
 

 

http://www.jazzclubhengelo.nl/


Nieuwsbrief januari 2019  

 
voor liefhebbers van jazz 

 

  
 

 
Jazzclub Hengelo, is alweer twintig jaar geleden opgericht en 
nog steeds enthousiast bezig om de jazzmuziek in Hengelo te 
stimuleren en een podium te verschaffen aan veelbelovende 
amateur- en (semi-)professionele jazzmusici uit de regio of 
daarbuiten. 
Daartoe organiseert Jazzclub Hengelo iedere eerste zondag van 
de maand jazzoptredens in Schouwburg Hengelo (Ov) waar 
gebruik gemaakt wordt van Brasserie So Nice. Een theater-
café dat niet alleen geschikt is voor optredens van uiteenlo-
pende jazzformaties, maar ook een gezellige plek is waar u on-
der het genot van een drankje en een hapje naar goede jazz-
muziek kunt luisteren. 
 
U betaalt per concert € 8,-/p.p. aan de kassa, bij aanvang. 
Een seizoenkaart 2018-2019 kost u € 55,-.  Te verkrijgen bij de 
kassa of over te maken op rek.nr. NL80 SNSB 0962123870 
Overijssel t.n.v. Stichting Jazzplatform Hengelo, Noordelijke Es-
weg 209, 7558 MX Hengelo (O). Uw kaart ligt dan de eerstvol-
gende jazzclubmiddag voor u klaar bij de kassa. 
 
 

Alle concerten beginnen om 16.00 uur. 

 

 
 

 


